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Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den 
planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juli-
september 2013  

 

Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus 
ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest.  

Om registreringsmetoden for flagermus 
Registreringen blev foretaget i to perioder:  
a) I yngletiden, ultimo juni – primo august. I denne periode samles hunnerne i 
ynglekolonier i træer eller huse og følger ofte faste ruter til fourageringsstederne og 
mellem disse. 
b) I eftersommeren/det tidlige efterår, medio august – september. Ungerne er nu 
aktive i landskabet og der kan være mere aktivitet. Nogle arter er på direkte træk 
sydover, og alle arter strejfer mere om end i yngletiden og vil kunne træffes andre 
steder i landskabet. Flagermusene vil også til en vis grad have andre 
dagopholdssteder. 
 
Flagermusundersøgelserne blev foretaget på følgende datoer: 13., 14. og 23. juli 
(ynglesæson) samt 23., 24. og 29. september (sensommersæson). Lytningen blev 
foretaget fra et kvarter inden solnedgang til omkring 3 timer efter solnedgang. En 
mindre del af vejstrækningen blev undersøgt hver nat, således at der både var tid til 
at lytte efter kolonier i træer samt at forsøge at registrere flyveruter. Desuden blev 
der foretaget en grundig eftersøgning af spor (ekskrementer og urin) efter kolonier 
(udendørs) og lytning ved husene på følgende otte adresser: Søndre Ringvej 1 og 
Gesnersvej 16-28. 
 
Registreringen af arter foregik ved hjælp af flagermusdetektor (Pettersson d240x 
med tilkoblet optager) efter ”Site Species Richness metoden” (Ahlén & Baagøe 
1999). Metoden, som også bruges i NOVANA-overvågningen af flagermus, kræver 
avanceret udstyr som både indeholder heterodyn- og tidsekspansionssystem. Den 
aktive lytning blev suppleret med placering af autobokse (Pettersson d500x) langs 
hele vejstrækningen. Disse bokse optager automatisk flagermusenes ultralydsskrig, 
som ved efterfølgende analyse på computer oftest kan bestemmes til art.  
Alle lyde blev analyseret vha. ”Batsound”, et særligt computerprogram til analyse af 
ultralyde fra flagermus. Særligt vanskelige lyde blev verificeret af Hans J. Baagøe, 
Statens Naturhistoriske Museum.
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Resultater for flagermusundersøgelserne 

 
Området som levested for ni arter af flagermus 
Der blev i løbet af de to registreringsperioder fundet ni arter af flagermus i området 
omkring den kommende vej: Brun-, syd-, skimmel-, dværg-, pipistrel-, trold-, vand- 
og damflagermus samt langøret flagermus. Enkelte optagelser af individer af slægten 
Myotis kunne ikke med sikkerhed bestemmes til art, men der er sandsynligvis tale 
om vandflagermus, selvom damflagermus ikke helt kan udelukkes. Ni arter er mange 
for en østjysk lokalitet, og artsantallet afspejler de gode flagermushabitater nær den 
projekterede vej; dels i form af søer og åer som danner grundlag for stor 
insektproduktion og udgør et godt jagthabitat med insektansamlinger over 
vandoverfladerne, dels i form af løvskov, som både udgør et fødesøgningsområde og 
et potentielt yngle-/rasteområde.  
En stor del af vejtraceet er placeret i et relativt tæt bebygget område. Sådanne 
områder benyttes også i varierende omfang af flagermus: Huse benyttes som 
tilholdssted af fx dam-, syd-, skimmel-, dværg- og troldflagermus, og visse arter 
ynder at jage insekter som samles ved gadebelysning, fx syd- og skimmelflagermus 
og til en vis grad også dværg- og pipistrelflagermus. Andre, mere ”lyssky” arter (fx 
langøret flagermus og arter af slægten Myotis, fx dam- og vandflagermus) jager over 
ubelyste arealer og passerer oftest ret hastigt gennem belyste byarealer. 
 

Der blev ikke fundet tegn på flagermuskolonier i nogen af de syv huse på Gesnersvej 
samt Søndre Ringvej 1 i hverken yngle- eller sensommersæsonen. 
Undersøgelseskorridorens træer i skovområdet vest for Søndre Ringvej blev 
undersøgt med fokus på mulige tilholdssteder for flagermus. De fleste træer var dog 
for små til at rumme kolonier af flagermus, og i en stor del af korridoren stod 
træerne så tæt, det vil være vanskeligt for de fleste flagermusarter at manøvrere hen 
til en eventuel hulhed. Der blev ikke fundet tegn på kolonier i nogen af træerne i 
korridoren. 
 

Registreringerne nærmere beskrevet 

I ynglesæsonen blev alle ni arter registreret, mens der i sensommerperioden var en 
noget lavere flagermusaktivitet, både mht. arter og antal dyr.  
 
I fig. 1 og 2 vises hvilke arter som blev registreret af de autobokse, som blev opsat 
ved den kommende vejstrækning i hhv. yngle- og i sensommersæsonen. Hvis der 
med den håndholdte detektor blev registreret arter nær boksene, som ikke var 
registreret blandt boksens lydoptagelser, er arten anført med blå skrift på listen over 
boksoptagelser. Desuden er enkelte andre, særligt interessante observationer anført 
på kortet. I det følgende vil hver af de ni arters forekomst i undersøgelsesområdet 
beskrives nærmere; baseret på resultaterne af den manuelle lytning og 
observationer af dyrene, samt på de førnævnte boksoptagelser.
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Fig. 1. Artslister for registreringer i ynglesæsonen, d. 
13., 14. og 23. juli 2013. Boksoptagelser er markeret 
med røde firkanter, mens de manuelle registreringer 
er markeret med blå firkant eller blå skrift, hvis 
registreringen fandt sted nær en boks. 
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Fig. 2. Artslister for registreringer i sensommer-
sæsonen, d. 23., 24. og 29. sep. 2013. Boksoptagelser 
er markeret med røde firkanter, mens de manuelle 
registreringer er markeret med blå firkant eller blå 
skrift, hvis registreringen fandt sted nær en boks. 
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Brunflagermus: Arten blev registreret i hele undersøgelsesområdet i yngleperioden, 
og mere sporadisk i sensommersæsonen. Der blev ikke registreret egentlige 
transportruter for arten. Fordi arten normalt flyver meget højt, vil en ny vej gennem 
området sandsynligvis ikke forårsage trafikdrab, dog kan den hævede del af vejen 
umiddelbart øst for Søndre Ringvej give anledning til vejdrab, og det vil derfor være 
fornuftigt at implementere afværgeforanstaltninger her (se afsnittet om 
afværgeforanstaltninger nedenfor). Arten holder til i træer året rundt, men der blev 
ikke fundet tegn på kolonier i traceets træer. 
 
Skimmelflagermus: Skimmelflagermus blev registreret i ynglesæsonen, og arten 
yngler altså i området. Derimod var der ingen sikre registreringer af arten fra 
sensommerperioden, men fra undersøgelserne ved Nordskovvej fremgår det, at 
arten også findes i Silkeborg-området på dette tidspunkt. Der blev ikke registreret 
transportruter for arten, som da heller ikke normalt følger strukturer rundt i 
landskabet. Skimmelflagermus er højtflyvende, og anlæggelsen af en ny vej vil derfor 
sandsynligvis ikke udgøre noget problem for arten, dog kan der ligesom hos 
brunflagermusen opstå problemer på den hævede del af vejen. 
 

Sydflagermus: Der blev registreret jagende sydflagermus i begge perioder, dog flest i 
ynglesæsonen. Der blev ikke registreret egentlige transportruter for arten. Arten 
flyver lidt lavere end de to ovennævnte, og det kan derfor ikke fuldstændig 
udelukkes at individer vil vejdræbes som følge af en ny vej, særligt på den hævede 
del. Arten er dog meget almindelig i området og i det meste af Danmark, og et 
mindre antal vejdrab skønnes ikke at ville påvirke artens økologiske funktionalitet i 
området. Der bør pga. den hævede vejstrækning foretages afværgeforanstaltninger 
for at holde antallet af eventuelle trafikdrab nede på et tolerabelt niveau.  
 

Dværgflagermus: Arten blev registreret i området i begge perioder, fx jagende ved 
træerne langs jernbanen. Træerne langs banen fungerer formentlig også som en 
ledelinje som dyrene orienterer sig efter. Da arten ret ofte flyver forholdsvis lavt (2-
5m) vil anlæggelsen af en ny vej ved banen kunne forårsage trafikdrab af denne art, 
særligt på de strækninger, hvor vejen er hævet over det omgivende terræn. Der bør 
derfor foretages afværgeforanstaltninger for at minimere antallet af trafikdræbte 
individer. Arten er meget almindelig i området og i det meste af Danmark, og et 
mindre antal vejdrab vil sandsynligvis ikke påvirke artens økologiske funktionalitet i 
området. 
 

Pipistrelflagermus: Der blev registreret en enkelt pipistrelflagermus ved banepladsen 
nær stationen i yngleperioden. Arten er vidt udbredt i Tyskland og i Danmark findes 
den typisk fåtalligt i en tunge som fra Tyskland strækker sig op midt i Jylland. Artens 
økologi synes i Danmark ikke at adskille sig væsentligt fra dværgflagermus, og de 
samme anbefalinger gælder altså for pipistrelflagermusen. 
 

Troldflagermus: Troldflagermus blev registreret hele undersøgelsesområdet i begge 
perioder. Problemstillingen for denne art er meget lig den for dværg- og 
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pipistrelflagermus, idet denne art også jager ved træerne langs banelegemet og 
sandsynligvis bruger disse træer som ledelinje. Dog flyver troldflagermusen generelt 
lidt højere end dværgflagermusen, og risikoen for trakfikdrab er ikke helt så stor. Dog 
er det nødvendigt med afværgeforanstaltninger for at minimere antallet af 
eventuelle trafikdrab. Arten er dog ikke nær så almindelig som dværgflagermus, og 
uden afværgeforanstaltninger vil trafikdrab af arten ikke fuldstændig kunne 
udelukkes at påvirke artens økologiske funktionalitet i området. 
 
Langøret flagermus: Langøret flagermus blev registreret en enkelt gang i 
ynglesæsonen umiddelbart øst for Søndre Ringvej nær banen. Arten undgår lys og 
har sandsynligvis fløjet på det ubelyste areal ved banen. Da arten ikke strejfer meget 
omkring, må der være en bestand bag det enkelte fund af arten.  
Langøret flagermus flyver meget lavt (se Møller og Baagøe 2011) og sænker højden 
yderligere når den skal krydse åbne områder som fx en vej. Det er derfor en af de 
arter, som der er større risiko for trafikdrab af, når de krydser en vej. Omfanget af 
eventuelle vejdrab afhænger i høj grad af hvor artens jagtområder er i forhold til 
dens dagopholdssteder, hvilket ikke er kendt. Uden afværgeforanstaltninger kan det 
ikke helt udelukkes at eventuelle trafikdrab kan påvirke denne arts økologiske 
funktionalitet i området. Der bør derfor foranstaltes afværgeforanstaltinger, særligt 
hvor vejen er hævet i forhold til omgivelserne. 
 
Vandflagermus: Myotis-arterne, som vandflagermusen hører til, er vanskelige at 
bestemme når de ikke jager eller på anden måde udviser en karakteristisk adfærd, og 
derfor er der på fig. 1. og 2. registreret adskillige Myotis, som ikke kunne bestemmes 
med sikkerhed til art. Det er dog sandsynligt, at det drejer sig om vandflagermus i 
disse tilfælde, og arten forekommer altså i området i ynglesæsonen såvel som i 
sensommerperioden. Arten blev ikke hørt jage, der var i alle tilfælde udelukkende 
tale om passager. Nogle af disse passager foregik på tværs af banearealet (og 
dermed på tværs af den kommende vej, se fig. 1.), måske som led i en eventuel 
flyverute mellem Kalgårdsø nord for traceet og Lyngsø syd for. De mange fund lang 
med traceet og altså med banen kunne indikere, at også den ubelyste banestrækning 
benyttes som flyverute når dyrene skal fra sted til sted for at jage. Vandflagermus 
generes af lys ligesom langøret flagermus og flyver lavt over åbne strækninger. Der 
er derfor risiko for trafikdrab af denne art, hvis den forsøger at krydse en eventuel ny 
vej, og afværgeforanstaltninger er nødvendige for at forsøge at undgå at eventuelle 
trafikdrab påvirker artens økologiske funktionalitet i området.  
 
Damflagermus: Der blev i yngleperioden registreret mindst seks damflagermus tre 
steder langs det planlagte trace. En af registreringerne blev foretaget så tidligt på 
aftenen, at man må konkludere at der er en koloni i et hus i nærheden. Arten blev 
også registreret senere på natten, og det virker som om det ubelyste areal ved 
banen benyttes af dyrene som et led i en natlig rute mellem fourageringssteder over 
områdets mange, større vandflader, eller mellem fourageringssted og koloni. Når 
arten ikke blev registreret i sensommerperioden, kan det skyldes at dyrene er flyttet 
fra den nærliggende koloni (det er almindeligt at dyrene flytter i løbet af 
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sensommeren). Alternativt kan det hænge sammen med et lavere antal dyr på denne 
årstid, hvor de så småt begynder at flyve mod deres overvintringssteder. 
Damflagermus flyver lavt og generes af lys ligesom vandflagermus og langøret 
flagermus. Derfor er afværgeforanstaltninger nødvendige, særligt ved den hævede 
vejstrækning, hvis artens økologisk funktionalitet i området ikke skal påvirkes 
negativt. Damflagermusen er en sjælden og sårbar art i Danmark, og trafikdrab af 
arten bør absolut undgås. 
 

Konklusion og anbefalinger 
Der blev ikke fundet tegn på flagermuskolonier i nogen af de syv huse på Gesnersvej 
samt Søndre Ringvej 1 i hverken yngle- eller sensommersæsonen. Vil man være på 
den sikre side, bør husene undersøges igen umiddelbart inden nedrivning, da 
flagermus kan flytte ind i husene i perioden mellem denne undersøgelse og 
nedrivningsdatoen. Der blev heller ikke fundet kolonier i træer, men de mange træer 
i traceet blev dog ikke undersøgt nær så grundigt som husene. Store dele af 
skovarealet i traceet vest for Søndre Ringvej bestod af mindre træer i tæt bevoksning 
og var således ikke velegnet som opholdssted for flagermus. Enkelte større træer 
kunne dog på sigt have en værdi som yngle- og overvintringssted. 
 
Lokaliteten rummer et stort antal flagermusarter (ni), som afhængigt af art dels 
fouragerer nær det kommende trace, dels flyver langs med eller på tværs af det 
nuværende, ubelyste baneareal for at komme fra dagopholdssted til fougeringssted 
eller fra fougereringssted til fourageringssted. Af de ni arter i området må særligt 
langøret flagermus, vandflagermus og damflagermus betegnes som sårbare pga. 
deres lave flyvehøjde og følsomhed overfor forstyrrelser i form af lys og, for langøret 
flagermus’ vedkommende, måske også af lyd. Dog er der pga. det hævede areal, dels 
umiddelbart øst for Søndre Ringvej, og til en vis grad dels i form af den gamle 
banedæmning vest for Søndre Ringvej, en øget risiko for trafikdrab for andre arter 
også. 
 
Området som helhed bærer kraftigt præg af menneskelig aktivitet i form af huse, 
veje, jernbane, belysning osv., og man kan argumentere for, at når flagermusene i 
forvejen lever med al den menneskelige påvirkning, så klarer de nok en vej mere. Det 
er til en vis grad rigtigt, men man bør være opmærksom på særligt to ting: Dels 
foregår størstedelen af den nuværende trafik i området i en fart af 50 km/t, hvor 
flagermus oftest kan undvige bilerne (Bafaluy 2000) og dels benyttes området 
omkring banen højst sandsynligt som transportkorridor af en del flagermus, fordi det 
i modsætning til mange af de omgivende arealer ikke er oplyst og fordi træerne langs 
banen udgør en ledelinje som dyrene kan flyve langs.  
 
For at begrænse risikoen for negativ påvirkning af den økologiske funktionalitet for 
områdets flagermusarter, er det nødvendigt at etablere afværgeforanstaltninger 
med det formål at forsøge at bibeholde en del af banearealet som flyverute for 
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flagermus, dels at forsøge at minimere risikoen for trafikdrab af flagermus på hele 
strækningen, og særligt på de hævede vejarealer. Gennemføres vejen uden 
afværgeforanstaltninger, er der risiko for at (nogle af) områdets flagermusarter 
påvirkes negativt. 
 

Afværgeforanstaltninger 
 
Fartbegrænsning 

Effekten af afværgeforanstaltninger for flagermus er generelt dårligt undersøgt. Der 

er dog ret godt belæg for at fartbegrænsning kan reducere antallet af trafikdrab. 
Udenlandske undersøgelser viser, at flagermus ikke (eller sjældent) kan undvige biler 
med en fart på 80 km/t (Bafaluy 2000, Haensel & Rackow 1996), hvorimod trafik med 
en fart på 50 km/t oftest er langsom nok til at flagermus kan undvige. Derfor er en 
vigtig forudsætning for en forsvarlig gennemførelse af vejprojektet gennem det 
artsrige flagermusområde, at hastigheden holdes nede, helst på 50 km/t, men 
alternativt på max. 60 km/t. Fartgrænsen bør gælde på hele den nye vejstrækning, 
også i skovområdet vest for Søndre Ringvej, hvor vejen ligger hævet over 
omgivelserne og derfor udgør en øget risiko for flagermusene.  
Det er yderst vigtigt at fartgrænsen ikke overskrides, og det anbefales at dette sikres 
vha. fartbump, lysreguleringer eller lign. Overskridelse af fartgrænsen i døgnets 
mørke timer kan fuldstændig eliminere effekten af denne afværgeforanstaltning. 
 
Bevoksning langs traceet gennem skoven vest for Søndre Ringvej 

Da traceet på denne strækning skal ligge på den gamle jernbanedæmning og dermed 
er hævet over omgivelsernes niveau, udgør den en øget risiko for krydsende 
flagermus, som risikerer at kollidere med biler. For ikke at lede flagermus hen til den 
nye vej, og for at forsøge at øge flyvehøjden hos de dyr, som alligevel krydser vejen, 
anbefales det at den nuværende, meget tætte skovvegetation bliver stående, som 
minimum langs med traceet. 
 

Bevoksning mellem traceet og banearealet 

Da disse undersøgelser indikerer at banearealet i et vist omfang bliver benyttet til 
transport, bl.a. af damflagermus, bør denne funktion opretholdes, ikke mindst for at 
holde flagermusene væk fra den nye vej. Derfor bør der plantes træer mellem den 
nye vej og banestrækningen (hvor det er muligt bør de eksisterende træer blive 
stående). Formålet med træerne er dels at fungere som en ledelinje for dyrene i 
stedet for den nuværende trærække, dels at skærme det uoplyste baneareal mod lys 
fra bilerne på den nye vej. 
 
Eventuel passage under vejdæmningen umiddelbart øst for Østre Ringvej 

Når vejdæmningens udformning kendes bedre, bør det overvejes at konstruere den 
således at flagermus (og andre dyr) kan passere under den.  
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Belysning 

Hvis den planlagte vejstrækning skal belyses, bør belysningen afskærmes mest muligt 
så det kun lyser nedad på vejen og særligt ikke ud på den ubelyste banestrækning. 
Gult eller orange lys (monokromatisk, fx omkring 575 nm) synes dels at påvirke 
flagermus mindre en hvidt lys, dels at tiltrække færre insekter og dermed jagende 
flagermus (Blake m.fl. 1994), og bør derfor anvendes her.  
 

Kompensation for fældet skov 

Der bør kompenseres for det fældede løvskovsareal. Dette kan fx gøres ved at et 
areal i samme skov eller en nærliggende skov drives med henblik på fremelskning af 
flagermusvenlige træer. I Skov- og Naturstyrelsens hæfte fra 2010: God Praksis for 
Skovarealer med Flagermus (kan downloades på Skov- og Naturstyrelsens 
hjemmeside) kan man se hvordan dette gøres. Der ydes tilskud til denne driftsform. 
Ved denne type kompensation sikres det at der i løbet af en relativt kort årrække kan 
være nye yngle- og rastesteder for områdets flagermus.  
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